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ÚTDRÁTTUR 

 

Hugbúnaður getur verið stór kostnaðarþáttur í rekstri fyrirtækja. Stærsti beini 

kostnaðurinn við hugbúnað eru oft kaup hugbúnaðarins, viðhaldsgjöld, innleiðing og 

uppfærslukostnaður. Kostnaður við ýmsar tegundir prófana  er oft ekki jafn augljós 

og annar kostnaður. Prófanir almennt eru settar fram með mismunandi hætti í 

verkefnaáætlunum við innleiðingu hugbúnaðar, þar sem áætlað er niður á 

mismunandi tegundir prófana. Algengt er að gerð er áætlun fyrir allar prófanir, en 

ekki er sundurliðað niður á mismunandi tegundir prófana. Einstaka sinnum er ekki 

áætlaður tími fyrir prófanir.   

Viðfangsefnið í þessu verkefni er áætlanir á viðtökuprófanum við innleiðingu á 

hugbúnaði. Helstu spurningarnar eru: a) Hvernig eru áætlanir fyrir viðtökuprófanir? 

b) Eru þær hluti af verkefnaáætlun? C) Hvenær eru þær settar inn í tímalínu 

verkefnis? Og d) hverjir framkvæma prófanirnar?   

Í þessu verkefni voru tekin viðtöl við sex aðila og þeir spurðir um framkvæmd 

og áætlanir prófana. Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð með opnum 

spurningum. Bakgrunnur viðmælenda er jafn mismunandi og þeir eru margir,  eins 

var umfang á innleiðingum sem farið var yfir, misstórt og um mismunandi hugbúnað 

að ræða, þetta var frá því að vera einföld heimasmíði fyrir vefsíðu, í staðlaðan 

hugbúnaðarpakka sem þarfnast lítilla breytinga við innleiðingu yfir í staðlaðan pakka 

með mikla sérsmíði við innleiðingu.   

Niðurstöðurnar sýna meðal annars að eingöngu einn viðmælandi gerði 

nákvæma áætlun fyrir viðtökuprófanir. Flestir áttu það sameiginlegt þegar kom að 

áætlanagerð varðandi prófanir að ekki var áætlað nákvæmlega fyrir viðtökuprófunum 

niður tímafjölda ef frá er talin ein innleiðing og engin hélt nákvæmlega utan um 

rauntíma sem notaður var í viðtökuprófanir.  

 

 

Lykilorð: Verkefnastjórnun, Hugbúnaðarprófanir, Viðtökuprófanir, Áætlanir, 

Gæðastjórnun, Innleiðing 
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1. INNGANGUR 

 

Með aukinni tækni er nánast alveg sama hvar við erum eða hvað við erum að gera, 

hugbúnaður af einhverri gerð er hluti af okkar lífi. Í snjallsímanum, úrinu, bílnum, 

eldavélinni, í lyftunni, alls staðar kemur hugbúnaður við sögu.  Hugbúnaður sem 

hefur á einhverju tímapunkti farið í gegnum mismunandi prófanir á mismunandi 

framleiðslustigi.    

  Hugbúnaðargerð hefur með árunum orðið flóknari, viðmót er fjölbreytilegra, 

kröfur um einfaldleika og hraða hafa aukist á sama tíma og kröfur um virkni er miklu 

meiri.  Nýjar aðferðir hafa orðið til við gerð hugbúnaðar, fyrir 10-20 árum síðan var 

þetta frekar niðurnjörvað ferli, í byrjun var gerð ýtarleg þarfagreining, síðan var farið 

í hönnunarfasa, forritað  og prófað, þegar öllu þessu var lokið var ýtt á ‘start’ 

takkann. Þá kom iðulega í ljós að einhversstaðar á leiðinni hafði eitthvað misskilist, 

og fara þurfti í mikla vinnu við lagfæringar. Þessi aðferð er þekkt undir nafninu 

‘Waterfall’ (mynd 1).  Í dag er mun algengara að nota til dæmis ‘Agli’ aðferðarfræði 

þar sem forritari og notanda eru miklu nær hvor öðrum og greining/hönnun/forritun 

er unnið samhliða (mynd 1).   Forritari skilar af sér í litlum bútum til prófunar og fær 

viðbrögð strax frá notanda um hvort virkni sé rétt eða ekki.  Allt skipulag í kringum 

gerð hugbúnaðar hefur tekið miklum breytingum, gerðar eru áætlanir fyrir alla þætti, 

þó aðferðafræði við gerð hugbúnaðar sé oftar ‘kvik’ (Agile), hefur krafa um 

verkefnaáætlun aukist.   Gerðar eru heildaráætlanir, sem síðan eru bútaðar niður á 

dagsplön.   

 

 

     
 
Mynd 1 – myndræn framsetning á aðferðafræði ‘Waterfall’  og ‘Agile’.   

 

Mynd 1 útskýrir vel muninn á þessum tveimur ólíku aðferðafræðum, ‘waterfall’ þykir 

ekki henta vel í dag í síkvikum heimi þar sem hlutirnir breytast svo hratt að 

upphaflegar kröfur geta fyrnst á leiðinni til verkloka nú eða að kröfur liggja ekki fyrir 

við upphaf verka nema að litlu leiti. 

Með fjölbreyttara viðmóti, meiri öryggiskröfum og meira aðgengi að tölvum, 

hefur vægi prófana aukist mikið.  Prófanir á hugbúnaði skiptast upp í nokkrar 

tegundir prófana sem keyrðar eru á mismunandi þróunarstigi hugbúnaðar.   Gæði 

hugbúnaðar fara ekki bara eftir því hversu vel forritarar geta skrifað kóða, gæðin 

liggja í því að skila því um var beðið, eða eins og einn viðmælandi minn sagði 
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“Það er ekki nógu gott að gera vitlausa hlutinn rétt, ég vil frekar gera rétta 

hlutinn aðeins minna en rétt” (Viðmælandi 1).      

Viðtökuprófanir við innleiðingu hugbúnaðar eru afar mikilvægur hluti í  

hugbúnaðargerð, skipulag og framkvæmd þeirra er margbreytileg og afar áhugavert 

að bera saman mismunandi aðferðir. 

 
 

2. FRÆÐAKAFLI  

 

Í þessum kafla er ekki tæmandi úttekt á hugbúnaðargerð, innleiðingu 

hugbúnaðar, viðtökuprófunum eða verkefnastjórnun í hugbúnaðarverkefnum, heldur 

er kaflinn ætlaður til að kynna viðfangsefni þessa verkefnis.   

Hér á eftir er umfjöllun um hugtökin verkefnastjórnun, gæðastjórnun við 

innleiðingu hugbúnaðar og hugbúnaðarprófanir með sérstaka áherslu á 

viðtökuprófanir.   

 

Verkefnastjórnun og áætlanir:  Aðalmarkmið hefðbundinnar 

verkefnastjórnunar er að plana skipuleggja og stýra verkefni  þannig að það klárist  

með góðum árangri, skili því sem um var beðið á tíma og innan vikmarka í kostnaði,  

þrátt fyrir þær breytingar og áhættur sem upp koma á ferlinu (Lock, 2017).  Að 

framleiða hugbúnað og innleiða er eins og hvert annað verkefni, það þarfnast 

verkefnastjórnunar þar sem haldið er utan um tíma, kostnað og gæði.   

 

Gæðastjórnun:   Gæðakostnaður er sá kostnaður sem lagt er í til að ná fram 

réttum gæðum við afhendingu vöru, þessi kostnaður leggst til:   

• í forvörnum,   

• við galla sem finnast á framleiðslustigi,   

• við eftirlit,   

• við galla sem uppgötvast eftir afhendingu vöru  

• og síðan er hulin gæðakostnaður.   

Því fyrr sem gæði eru tryggð í framleiðsluferlinu, því lægri kostnaður . (Ingason, H.T, 

2015)  Það má heimfæra þetta uppá gerð hugbúnaðar. Galli í hugbúnaði getur verið 

eitthvað sem vantar, villa eða bilun (Naik og Tripathy, 2008). Hugbúnaðurinn skilar 

annað hvort rangri eða óvæntri niðurstöðu og virkar ekki eins og gert er ráð fyrir.  

Það er eitthvað sem vantar í hugbúnaðinn sem orsakar það að hann virkar öðruvísi 

en til er ætlast. (McDonald, Musson og Smith, 2007).  Kostnaður við villur í 

hugbúnaðargerð eykst eftir því sem líður á framleiðsluferlið. (Spillner, Linz og 

Schaefer, 2014).   

 

Innleiðing hugbúnaðar og prófanir almennt:  Það er margt sem getur 

farið úrskeiðis við gerð hugbúnaðar, kröfulýsing getur verið rétt / röng, hönnun getur 

verið rétt röng o.s.frv.  Mannlegi þátturinn og bilið frá því sem um er beðið til þess 

sem út kemur getur verið mislangt.  Það má jafnvel líkja þessu við leik sem allir 

þekkja - að hvísla að næsta manni einhverri setningu, hvíslið fer hringinn, oftar en 

ekki fara upplýsingar eitthvað á mis á leiðinni.  
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Mynd 2 – Dæmi um misvel lukkuð ferli við gerð hugbúnaðar eftir kröfulýsingum. 
  

Í mynd 2 er einfalt dæmi um hvað getur farið úrskeiðis, ath. Þetta er langt í 

frá að vera tæmandi listi.  Uppáhaldssetning eins viðmælanda skýrir þetta mjög vel: 

“Maður hefur lent í því að einhver kemur og hluturinn er alveg fullkominn, 

samþykktur af prófurum, en ekki nokkur maður sem getur notað hlutinn" 

(Viðmælandi 1).  

Líftími hugbúnaðar er sambærilegur við aðrar vörur, honum má skipta uppí – 

hönnun, þróun og gerð hugbúnaðar sem er áreiðanlegur, afhentur á tíma og virkar 

rétt.   Mismunandi aðferðir eru notaðar við hönnun og þróun hugbúnaðar, má þar 

ma. nefna  “Waterfall Model”, “Spiral Model”, “Big Bang Model”, “Agile Model”, svo 

nokkur séu nefnd.  (Kazim, 2017)  Allar eiga þessar aðferðir eiga það sameiginlegt 

að það þarf að verkstýra þeim, rýna áhættuþætti, og skipuleggja alla verkþætti, þar 

með talið prófanir og innleiðingu.   Í nýlegri rannsókn kemur fram að ‘Agile’ aðferð í 

bland við ‘V Model’  við prófanir við gerð og innleiðingu hugbúnaðar taki styttri tíma 

og skili betri árangri en gamla ‘V Model’ aðferðin. (Awotar og Sungkur, 2018).   í 

niðurstöðum þessara rannsókna er lögð fram sú tilgáta að þessi aðferð gefi betri 

gæði, lægri kostnað, styttri tími og færri villur sem þarf að leiðrétta í ferlinu.  

Afar mikilvægur þáttur við gerð hugbúnaðar er áhættugreining, hvað getur 

valdið neikvæðum afleiðingum, venjulega talað um í samhenginu líkur og áhrif.   Það 

fer auðvitað eftir því um hvers konar hugbúnað er að ræða hversu mikil áhættan er 

(bókhaldskerfi eða flugumsjónarkerfi sem dæmi),   en áhersla á prófanir eykst 

samhliða alvarleika afleiðinga ef villa kemur upp í hugbúnaði. (Graham, Veenendaal 

og Evans, 2008).  Prófanir á hugbúnaði hafa lengi setið á hakanum ,  undanfarin ár 

sjást þó fleiri greinar og rannsóknir um mismunandi gerðir prófana og nýjar tegundir 

prófana hafa orðið til á seinni árum – vægi öryggisprófana og álagsprófana hefur 

stóraukist. (Glenford J.Myers, Badged, Tom og Sandler, Corey, 2012) .  Prófanir 

almennt við hugbúnaðargerð eru framkvæmdar með margskonar hætti og á öllum 

stigum hugbúnaðargerðar.  Þær þarfnast verkefnastjórnunar, áætlunar og eru hluti 

af gæðastjórnun við gerð hugbúnaðar.  

Í hugum leikmanna eru prófanir oft tengdar við gerð hugbúnaðar og gert ráð 

fyrir að hann virki rétt þegar búið er að setja hann upp, í raun má segja að ef vanda 

á til verka þurfa prófanir að eiga sér stað frá því að hugmynd af hugbúnaði verður til 

og fram að þeim tíma að hann er tekin í notkun.  
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Innan hugbúnaðargeirans hefur fátt verið rannsakað jafn mikið og hvernig 

best má tryggja gæði hugbúnaðar, þar eru prófanir sá þáttur sem einna mest hefur 

verið rannsakaður.  Notendaprófanir og viðtökuprófanir hafa á undanförnum árum 

breyst úr því að vera flóknar yfir í að vera mjög flóknar prófanir (Orso og Rothermel, 

2014)   

 

Hugbúnaðarprófanir:  Prófanir þarf að áætla og ákveða hversu mikið þarf að 

prófa, það er bæði hægt að prófa of mikið og of lítið.   Það að byrja að skipuleggja 

prófanir eftir að forritun er hafin er of seint, þær eiga að vera hluti af verkefnaáætlun  

frá upphafi.(Spillner o.fl., 2014)  Þegar verið er að skrifa hugbúnað fer hann í 

gegnum mismundandi prófanir á mismunandi stigum. Hér er mestur fókus á 

viðtökuprófanir, en undanfari þeirra við gerð hugbúnaðar eru ma.:    

• Einingaprófanir (Unit): einstakar einingar prófaðar, óháð heildarvirkni. Oft eru 

þessar prófanir unnar af forriturum.   Samkvæmt (Marta Kristin Larusdottir, 

Bjarnadottir og Gulliksen, 2010) gera 22% miklar einingaprófanir, 35% 

töluverðar og 26 einhverjar og eru unnar af forriturum í 73% tilvika. 

• Samþættingarprófanir (Integration): einnig kallað samhæfingarprófanir, 

prófar virkni milli kerfishluta og milli kerfa. Samkvæmt (Marta Kristin 

Larusdottir o.fl., 2010) eru 17% sem gera miklar samþættingaprófanir, 35% 

töluverðar og 31% einhverjar, forritarar sjá um44% af þeim prófunum, 36% 

eru gerðar af prófurum. 

• Notendaprófanir :  Prófað hversu vel notendum gengur að nota og skilja 

kerfið, almennt flæði í skjámyndum o.s.frv. (Usability). .(Marta K. Larusdottir, 

2012) 

 

Viðtökuprófanir – samþykktarferli notenda. 

• Viðtökuprófanir: Prófanirnar þar sem endanlegur notanda kemur að 

prófunum, þessar prófanir má byrja á mjög snemma í ferlinu, þær eiga vera 

með í heildaráætlun verkefnis frá byrjun.  Viðtökuprófanir eru mismunandi 

eftir tegund hugbúnaðar, hvort um er að ræða sérsmíðaðan hugbúnað fyrir 

viðskiptavin, staðlaðan hugbúnað (hilluvöru), staðlaðan hugbúnað sem þarf 

að aðlaga að þörfum viðskiptavinar eða viðbætur við hugbúnað sem er þegar 

í notkun. Í viðtökuprófunum eins og í öðrum prófunum þarf að áætla hvenær 

kostnaðurinn við að prófa er komin yfir kostnaðinn við villurnar sem geta 

komið upp eftir gangsetningu. 

 

Samkvæmt Spillner (Spillner o.fl., 2014)  eru viðtökuprófanir þær prófanir  þar sem 

fókusinn er á viðskiptavininn og þar sem viðskiptavinurinn kemur sjálfur að 

prófunum. Viðtökuprófunum má skipta uppí fjóra flokka:  

1. Viðtökuprófanir samkvæmt samning, hér er verið að prófa / yfirfara að 

sá hugbúnaður sem afhentur er, virki eins og um var samið. (Contract 

acceptance testing) 

2. Viðtökuprófanir notanda (User acceptance testing): Notendur prófa 

hugbúnaðinn og samþykkja að hann sé samkvæmt því sem um var 

beðið og samkvæmt kröfulýsingu hafi hún verið gerð.  

3. Viðtökuprófanir vegna reksturs á kerfi (operational acceptance 

testing):  Kerfisstjórar prófa hvort t.d. Afritataka er í lagi, hvort 

auðveldlega er hægt að nota afrit til að setja upp kerfið aftur, hvort 

notendaumsjón í kerfi er í lagi og fleira tengt rekstri kerfisins.  

4. Svæðisprófanir (field testing – alpha and beta testing), ef kerfi getur 

keyrt í mörgum mismunandi umhverfum þarf að prófa sérstaklega að 

hugbúnaður virki rétt í því umhverfi sem verið er að setja kerfið upp í,  

til að athuga hvort umhverfisbreytur (t.d. Tegund vélbúnaðar, 
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stýrikerfis) hafi ekki áhrif á kerfið.  Þessar prófanir eru ýmist keyrðar 

af framleiðanda hugbúnaðar(hugbúnaðarhúsi), eða kaupanda en  þá 

eftir uppskrift frá seljanda. (Spillner o.fl., 2014) 

 

Framkvæmd viðtökuprófana:  

• Viðtökuprófanir eru skipulagðar 

• Prófanalýsingar (test case) eru útbúnar, þær eiga að ná yfir alla virkni 

kerfis, vera á einföldu máli og auðveldar fyrir venjulega notendur sem og 

prófara að fylgja. 

• Velja þarf fólk til að prófa, helst eiga það að vera almennir notendur.  

• Prófanir eru framkvæmdar þar sem prófanalýsingum er fylgt.  Allar villur 

eru skráðar. 

• Villur leiðréttar og afhentar til prófara 

• Leiðréttingar prófaðar  

• Þegar búið er að leiðrétta allar villur og taka út leiðréttingar telst búið að 

keyra viðtökuprófanir og kerfið er samþykkt til notkunar ((„What is User 

Acceptance Testing (UAT)?“, e.d.) 

Samkvæmt (Marta Kristin Larusdottir o.fl., 2010) eru einungis um 30% sem 

gera miklar viðtökuprófanir, um 44% einhverjar, 26% gera litlar eða örlitlar 

viðtökuprófanir.  En þar kom einnig fram að um 27% þeirra sem voru með litlar 

viðtökuprófanir báru við tímaskorti, 7% höfðu ekki fengið þjálfun til þess.  

 

   

3. RANNSÓKNARAÐFERÐ 

 

Meginmarkið er að að skoða hvernig viðtökuprófanir eru skipulagðar og 

áætlaðar við gerð hugbúnaðar og innleiðingu hugbúnaðar.  Einnig að skoða hvort 

haldið er sérstaklega utanum innanhús kostnað við viðtökuprófanir og hvenær 

viðtökuprófanir eru settar inná tímaáætlun.   

Rannsóknaraðferð er eigindleg og huglægt mat lagt á svörin.   Með viðtölum 

við einstaklinga nær rannsakandi betri skilning á viðfangsefninu en ef sendir hefðu 

verið út spurningarlistar þar sem óljóst getur verið hvað er í raun á bak við 

svörin(Yin, 2009), spurningarnar snúa að því hvernig hlutirnir eru gerðir og af 

hverju.  Eigindleg aðferðarfræði gefur rannsakandanum færi á að skoða hlutina með 

meiri nákvæmni en megindleg aðferð. Eigindlegar aðferðir henta því vel þegar leita á 

eftir upplifun einstaklinga og þeirra skilning með samtölum (McMillan, 1996) 

 

 

3.1 Framkvæmd viðtala 

 

    Tekin voru viðtöl við alls sex aðila. Viðtölin voru hálfskipulögð (e. Semi-

structured), þar sem unnið var út frá spurningalista með opnum spurningum.    

Viðtölin tóku frá tuttugu mínútum upp í eina klukkustund. Sumir viðmælendur lýstu 

fleiri enn einni innleiðingu á hugbúnaði. Hver og einn viðmælandi fékk númer 

Viðmælandi eitt er auðkenndur sem V1, Viðmælandi tvö er auðkenndur með V2 og 

koll af kolli.  Hjá þeim viðmælendum sem fóru yfir tvö innleiðingarverkefni voru þau 

númeruð númer eitt og tvö.  

Misjafnt var hvar viðtölin fóru fram, tvö viðtöl fóru fram á vinnustað 

greinarhöfundar, þrjú á vinnustað viðmælenda, eitt viðtal var tekið á opinberum 

stað, en ekki var hægt að nota það viðtal, þar sem viðmælandi kom ekki að 

viðtökuprófunum, meira að hönnun og gerð hugbúnaðar.  Í upphafi hvers viðtals var 

viðmælandi beðin um leyfi til að taka upp viðtalið, tekið var fram að tryggt yrði að 

nafn og vinnustaður viðmælanda kæmi hvergi fram. Þar sem spurningarnar voru 
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opnar var viðmælendum gefin tími til að fara yfir heildarferli innleiðingar, líka það 

sem ekki var á spurningalistanum.  Merkt var við jafnóðum og viðmælandi kom með 

svar /svör við rannsóknarspurningum.   Leitast var við að finna sameiginlega 

áhersluþætti hjá viðmælendum, einnig var rýnt hvernig prófanir voru skipulagðar, 

hver skrifaði prófanalýsingar, hver keyrði prófanir, hver hélt utanum prófanir og hvar 

í tímalínu verkefnaáætlunar og innleiðingar viðtökuprófanir voru skipulagðar.    

Spurningalistinn tók breytingum á milli viðmælenda, það bættist við hann.   Í lok 

viðtala var rennt yfir spurningalistann með viðmælanda og svörin borin undir 

viðmælanda. 

 

 

3.2 Viðmælendur 

 

Viðmælendur voru sex, með mismunandi bakgrunn. Viðmælendur höfðu mismunandi 

hlutverk þegar kom að skipulagi viðtökuprófana.  Farið var yfir eitt til tvö verkefni 

með hverjum og einum. Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir hlutverk viðmælenda, starfsemi 

fyrirtækisins og fjölda verkefna hjá viðmælendum.  Eingöngu var hægt að nota viðtöl 

fimm viðmælenda, þar sem einn viðmælanda kom ekkert að viðtökuprófunum í sinni 

vinnu. 

 

Númer 
Hlutverk 
viðmælanda 

 
Fyrirtæki / deild 

Fjöldi 
verkefna Verkefni 

Viðmælandi 1 
(V1) Verkefnastjóri 

 

Hugbúnaðarfyrirtæki 2 

V1 sér um innleiðingu á hugbúnaði hjá 
viðskiptavinum, hluti af innleiðingu er að 
skipuleggja viðtökuprófanir fyrir 
viðskiptavini.  

Viðmælandi 2 
(V2) Verkefnastjóri 

 UT-deild, 
þjónustufyrirtæki 1 

V2 sér um skipulag viðtökuprófana við 
innleiðingu á nýjum hugbúnaði.  

Viðmælandi 3 
(V3) Verkefnastjóri 

 
UT-deild, 
framleiðslufyrirtæki 2 

V3 hefur um sjón með verkefnum sem 
snúa að bæði innleiðingum og 
uppfærslum á hugbúnaði.    

Viðmælandi 4 
(V4) Vefstjóri 

 UT-deild, 
þjónustufyrirtæki 1 

V4 sér um innleiðingar / uppfærslur á 
vefkerfi í sínu fyrirtæki 

Viðmælandi 5 
(V5) Prófari 

 

Ferðaþjónustufyrirtæki x 

V5 er alhliða prófari á sínum vinnustað, 
prófar allan aðkeyptan hugbúnað sem og 
heimasíðu og vefverslun fyrirtækis 

Tafla 1- Yfirlit yfir bakgrunn viðmælenda. 

 

Viðmælendur starfa í fyrirtækjum með mismunandi starfsemi (tafla 1).  Úr 

samtölum við viðmælendur voru skráð niður svör við þeim spurningum sem voru á 

spurningalista, hvenær og hvernig viðtökuprófanir voru settar inní verkáætlun og 

framkvæmd þeirra, skoðanir viðmælenda á breytingum og viðhorf gagnvart 

viðtökuprófunum var borin saman.  

Umfangið sem ég komst yfir í þessari rannsókn er takmarkað, það má ætla að 

til að fá vel marktækar niðurstöður um hvernig viðtökuprófunum er háttað hérlendis 

þurfi að tala við fleiri aðila.   Með viðmælanda eitt var farið yfir tvö verkefni sama 

með viðmælanda þrjú og fjögur.    

 

 

3.3 Úrvinnsla á gögnum 

 

Úrvinnsla á viðtölum fór þannig fram að hlustað var á öll viðtölin og svörin við 

rannsóknarspurningum voru skráð niður frá hverjum og einum viðmælanda. Einnig 

voru skráðir áhugaverðir punktar sem komu frá hverjum og einum, og þeirra lýsing á 
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reynslu og upplifun af ýmsu tengt ferli við hugbúnaðargerð, innleiðingu og prófanir. 

Þar sem þetta voru hálf skipulögð viðtöl þar sem viðmælendur ræddu almennt um 

gerð hugbúnaðar, innleiðingu og prófanir, var töluverður tími tekinn í að hlusta eftir 

sameiginlegum punktum frá viðmælendum, sérstaklega þegar kom að vandamálum, 

góðum úrlausnum, viðhorfi viðmælenda til prófana og viðhorfsbreytingum almennt í 

faginu gagnvart hugbúnaðarprófunum undanfarin ár. Hlutverk  viðmælanda var 

skráð, hvernig fyrirtæki viðmælendur vinna hjá, tímalengd verkefna skráð, einnig 

skráð um hvers konar verkefni var að ræða (sérsmíði, staðlað, 

samþættingarverkefni).   Hlustað var á hvert viðtal nokkrum sinnum og sameiginlegir 

þættir sem voru fyrir utan upphaflegan spurningalista voru teknir niður.  

 

 

4. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR  

 

Nákvæmar áætlanir fyrir viðtökuprófanir voru eingöngu gerðar hjá einum 

viðmælanda og engin viðmælanda var með nákvæmar áætlanir fyrir mismunandi 

tegundir prófana.  Fyrir innleiðingu og uppfærslu á hugbúnaði voru alls staðar gerðar 

verkefnaáætlanir, en mjög mismunandi var hvernig tími fyrir prófanirnar var 

áætlaður.   

Einnig var mismunandi hvaða aðilar komu að prófununum. Að 

viðtökuprófunum komu almennir notendur, þar sem um viðskiptahugbúnaður var að 

ræða, ytri verktakar sem voru sérhæfðir í prófunum, almennir notendur sem höfðu 

verið þjálfaðir vel upp í að prófa.    Þetta eru samræmibærilegir hópar og koma fram 

í grein um framkvæmd prófana á Íslandi(Marta Kristin Larusdottir o.fl., 2010) , en 

þar kom reyndar einnig fram að forritarar keyra viðtökuprófanir í 6% tilvika, það var 

ekki í neinu tilfelli hjá viðmælendum hér.  

 

Áætlanir fyrir viðtökuprófanir hjá viðmælendum voru gerðar með 

mismunandi hætti.  V1 miðaði við að af tíma sem fór í verkefnin tækju prófanir um 

15-20% af heildartíma verkefnis, þá er verið að tala um allar prófanir.  Þetta eru 

innleiðingar á nokkuð stöðluðum hugbúnaði sem þó þarf að samþætta við önnur kerfi 

í notkun hjá kaupendum, ekki var áætlaður tími sérstaklega á hverja prófanalýsingu. 

Áætluð verklok og tímalína standast almennt ágætlega.  Viðmælandi V2 var með 

nákvæmar áætlanir fyrir viðtökuprófanir, V2 er eini viðmælandinn þar sem áætlað 

var miðað við fjölda prófanalýsinga, en þar sem innleiðingarferli var mjög langt og 

fór auk þess mikið fram úr áætlun og mikið var um villur / misskilning á kröfum tóku 

viðtökuprófanir miklu lengri tíma en upphaflega var áætlað.   Samkvæmt viðmælandi 

V3 fór það eftir tímaramma verkefna, hvað, hvar og hversu mikið var prófað. Það var 

ekki áætlað sérstaklega fyrir viðtökuprófunum og ekki niður á prófanalýsingu.  

Stundum miðaðist tíminn sem taka átti í prófanir við hvenær það hentaði 

vinnulega/tímalega að prófa, stundum miðaðist þetta við afhendingardag á 

hugbúnaði. Almennt hafa þó innleiðingar gengið ágætlega.  Viðmælandi V4 sem sá 

um breytingar og innleiðingar á heimasvæði viðskiptavina á vef, var ekki með neinar 

áætlanir fyrir viðtökuprófanir, ytri verktakar voru fengnir til að bæði áætla og prófa, 

þeir gerðu einhverjar áætlanir en ekki voru skýr skil á milli viðtökuprófana og 

notendaprófana. Prófarar voru bókaðir í hús þegar verkefnið var um hálfnað.  

Viðmælandi V5 gerði ekki sérstaka áætlun fyrir prófanir, sami aðili var að vinna að 

mörgum prófunum (viðtöku-, notenda-, samþættingaprófani) í mörgum kerfum í 

einu.   
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Númer Var áætlað 
sérstaklega fyrir 
viðtökuprófunum 

 
Athugasemd 

 
V1- Verkefni eitt   

Nei Gert var ráð fyrir ákveðnu hlutfalli í heildarprófanir, 
viðtökuprófanir þar með taldar u.þ.b. 15-20%  

V1 – Verkefni tvö Nei Gert var ráð fyrir ákveðnu hlutfalli í heildarprófanir, 
viðtökuprófanir þar með taldar u.þ.b. 15-20%  

V2 Já Áætlað var niður á prófanalýsingar, áætlanir stóðust mjög illa. 

V3 – Verkefni eitt Nei Settur inn tímarammi,  hvenær í tímalínu viðtökuprófanir fara 
fram, en ekki fjöldi klukkustunda eða manndaga, hvenær 
viðtökuprófanir hófust  miðaðist við hvenær forritun væri lokið 

V3 – Verkefni tvö Nei Settur inn tímarammi en ekki fjöldi klukkustunda  

V4 já og nei Verktakar gerðu sjálfir áætlun á prófanir.  Ekki var áætlað fyrir þær 
prófanir sem almennir notendur gerðu.  

V5 Nei 
 

Tafla 2 – hvernig var áætlað fyrir viðtökuprófunum.  

 

Einn aðili(V2) gerði nákvæmar áætlanir fyrir viðtökuprófunum, þær stóðust 

ekki. Hjá V2 þar sem áætlanir stóðust mjög illa heilt yfir, voru áætlanir unnar af 

verkefnastjóra hjá hugbúnaðarhúsi, viðkomandi var með mikla reynslu og þótt 

verkefnið í heildina hafi farið langt fram úr áætlun, stóðust allar áætlanir vel þegar 

horft var á smærri verkþætti.   

 Samkvæmt einum viðmælanda voru viðtökuprófanir gerðar of seint eða eins 

og viðkomandi sagði 

"þetta var gert 5 vikum fyrir "go-live", sem var í raun og veru of seint, mundi 

ég segja, eftir á að hyggja" (V3),  

það var engin sérstök ástæða gefin fyrir því að ekki var áætlað nákvæmar, 

innleiðingin var keyrð af verkefnastjóra frá UT og engin krafa gerð um nákvæmar 

áætlanir fyrir viðtökuprófanir.  

 

 Skipulag viðtökuprófana og hverjir prófa: Hjá V1 sér verkefnastjóri hjá 

seljanda hugbúnaðar um skipulag fyrir viðtökuprófanir í langflestum tilvikum.  

Prófanalýsingar fyrir viðtökuprófanir er að einhverju leiti hægt að samnýta á milli 

verkefna. Verkefnastjórinn sér einnig um utanumhald um prófanirnar.   Hjá V2 sá 

verkefnastjóri á staðnum í samvinnu við hugbúnaðarfyrirtæki um skipulag 

viðtökuprófana.  Almennir notendur voru bókaðir í prófanir og þær unnar útfrá 

áætlunum.  Valdir voru notendur með mjög góða tölvuþekkingu og þeir þjálfaðir uppí 

að prófa og skrá þær villur sem upp komu. Hjá V3 var mismunandi hver hélt utanum 

viðtökuprófanirnar, verkefnastóri innleiðingar eða hópstjórar í innleiðingarteymi.   

Einnig var misjafnt hvort unnið var eftir prófanalýsingum eða hvort notendur prófuðu 

það sem þeir töldu skipta mestu máli. Hjá viðmælanda V4 voru verkefni rekin með 

‘Agile’ verkefnaaðferð, á meðan unnið var í forritun voru 2-3 notendur þar af einn 

með UT-bakgrunn staðsettir á vinnusvæði og voru að prófa jafnóðum og eitthvað var 

tilbúið, þetta voru að hluta til viðtökuprófanir.   Hjá viðmælanda V5 var misjafnt 

hvernig var unnið í viðtökuprófunum, fyrir hugbúnað skrifaðan af innhúsforriturum 

voru prófanir gerðar eftir beiðni um leið og eitthvað var afhent, ef verið var að 

innleiða aðkeyptan hugbúnað fylgdu stundum með staðlaðar prófanalýsingar, annars 

gerði prófari sjálfur sínar prófanalýsingar í samvinnu við notendur. 
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Númer Hver skráði prófanalýsingar fyrir viðtökuprófanir Hver hafði umsjón með viðtökuprófunum 

V1 – 
verkefni 1 

Verkefnastjóri innleiðingar frá söluaðila sá um 
prófanalýsingar 

Sami aðili og bar ábyrgð á prófanalýsingum 

V1 - 
verkefni 2 

Verkefnastjóri innleiðingar frá söluaðila sá um 
prófanalýsingar 

Sami aðili og bar ábyrgð á prófanalýsingum 

V2 Hugbúnaðarhús sá um að útbúa prófanalýsingar 
að hluta, notendur að hluta 

Verkefnastjóri hjá kaupanda, sérstakur 
prófanastjóri 

V3 – 
verkefni 1 

Ábyrgðin á að skrá prófanalýsingar - sett á 
notanda sem var með UT-bakgrunn.  Hópstjóri í 
innleiðingarteymi.  

Sami og bar ábyrgð á prófanalýsingum 

V3 – 
verkefni 2 

Prófanalýsingar komu með hugbúnaði.  Almennir 
notendur bættu síðan við það sem þeim fannst 
vanta.  

Verkefnastjóri innleiðingar 

V4 Notast var við verkþáttalýsingar til að 
útbúaprófanalýsingar.   

Verktakar héldu sjálfir utanum sínar 
viðtökuprófanir, ekki var haldið sérstaklega 
utanum prófanir innanhúss 

V5 Prófari gerði sjálfir prófanalýsingar fyrir hugbúnað 
skrifaðan innanhúss, með aðkeyptum hugbúnaði 
koma oft einhverjar prófanalýsingar  

Prófari hélt sjálfur utanum allar prófanir 

Tafla 3 – Umsjón með prófunum og gerð prófanalýsinga 

 

Tafla 3 sýnir einfalda samantekt fyrir hverjir skráðu prófanalýsingar og höfðu umsjón 

með viðtökuprófunum hjá viðmælendum. 

 

 

 
Númer Hverjir 

prófa 
Aðstoð Hvernig gekk 

V1 -  
verkefni 1 

Almennir 
notendur 

Fengu litla að stoð, notendur létu vita að 
þeir hefðu viljað meiri aðstoð. 

Vel 

V1 – 
verkefni 2 

Almennir 
notendur 

Fengu aðstoð  Vel 

V2 Almennir 
notendur 

Fengu þjálfun í byrjun og aðstoð frá UT 
allan tímann 

Prófanir gengu ágætlega, en mikið fannst af 
villum og innleiðing var mikið á eftir áætlun.  

V3 – 
verkefni 1 

Almennir 
notendur 

Höfðu enga reynslu af prófunum, voru 
að prófa hvort þeir gætu unnið sína 
daglegu vinnu 

Gekk ekki nógu vel að prófa, notendur gáfust 
uppá að nota prófanalýsingar. 

V3 – 
verkefni 2 

Almennir 
notendur 

Verkefnastjóri frá UT -stýrði prófunum, 
gengur getur þar sem verkefnastjóri tók 
hópinn í kennslu og var á staðnum og 
aðstoðaði við prófanir 

Gekk ágætlega, ekki var gerð áætlun per 
prófanalýsingu.  Áhætta er lítil í verkefni ef 
villur koma upp, alltaf hægt að detta í gamla 
kerfi.  

V4 Prófarar Fagprófarar, þurfa ekki aðstoð. Almennir 
notendur sátu í verkefnateymi og höfðu 
aðgang að aðstoð. 

Áhætta töluverð, upplýsingagjöf til 
viðskiptavina sem þarf að vera rétt.  

V5 Prófari Prófari er verkfræðingur í grunninn, en 
hefur tekið námskeið í prófunum (ISTBQ) 

Misjafnlega 

Tafla 4 – Hverjir prófa  

 

 Það var mjög misjafnt hvaða þjálfun og hvaða aðstoð notendur fengu við 

prófanir (tafla 4).  Samkvæmt miðmælendum virðist sem almennum notendum sem 

fengu aðstoð og/eða þjálfun við viðtökuprófanir hafi gengið mun betur að prófa en 

þeim sem ekki höfðu aðstoð eða höfðu ekki fengið neina kennslu.  Í einu tilfelli gekk 
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illa að prófa, þar taldi viðmælandi aðal ástæðuna vera kunnáttuleysi varðandi 

prófanir.  

 

Kostnaður:  Ekki var haldið sérstaklega utanum um tíma eða kostnað á 

viðtökuprófunum framkvæmdum af almennun notendum hjá neinum viðmælanda.  

Þó nákvæmt væri áætlað fyrir hverja og eina prófanalýsingu hjá V2, var ekki haldið 

utanum tímann sem í raun fór í að prófa hjá notendum. Viðmælandi V3 hélt ekki 

utanum kostnað við notendaprófanir en haldið var vel utan um kostnað hjá þeim sem 

komu að verkefninu frá UT sviði.   Viðmælandi V4 var með yfirsýn yfir kostnað á 

prófunum sem fagprófarar unnu í verktöku. Þar sem þeir almennu notendur sem 

unnu í ‘Agile’ teyminu voru ekki fastir yfir allan verktímann í verkefninu var ekki 

hægt að taka saman nákvæman tímafjölda sem fór í verkefnið hjá þeim.  Kostnaður 

hjá viðmælanda V5 var ekki til sundurliðaður niður á stök verkefni, en 

heildarkostnaður við viðtökuprófanir lá í einu stöðugildi þar sem sami aðili sá um 

allar prófanir. 

 
Númer Tegund kerfis Er haldið utanum innanhús kostnað við 

viðtökuprófanir 

V1 – Verkefni 1 Staðlað kerfi Nei 

V1 – Verkefni 2 Staðlað kerfi Nei 

V2 Viðskiptakerfi - mikil sérsmíði Nei 

V3 – Verkefni 1 Bókhaldskerfi - nokkuð staðlað Nei, ekki haldið utan um kostnað nema hjá UT 

V3 – Verkefni 2 Samþykktarkerfi reikningar Nei, ekki haldið utan um kostnað nema hjá UT 

V4 Heimasmíðað vefkerfi Eingöngu kostnað verktaka við prófanir, ekki 
hjá notendum sem einnig komu að 
viðtökuprófunum 

V5 Aðkeypt staðlað kerfi, vefur, vefverslun 
o.fl.  

Ekki fyrir stök verkefni, en heildarkostnaður 
ljós þar sem viðmælandi er í fullu starfi við að 
prófa. 

Tafla 5 – Er haldið utanum innanhús kostnað við viðtökuprófanir.  

 

Hvergi var haldið sérstaklega utanum kostnað við viðtökuprófanir, V4 hafði 

nákvæmar tölur fyrir kostnað við prófanir sem verktakar unnu, en ekki þann kostnað 

sem varð til innanhús vegna viðtökuprófana hjá starfsfólki – sjá töflu 5.   Það var 

engin með sérstaka skýringu á því af hverju það væri ekki gert, en V2, V3, V4 sögðu 

að aldrei hefði verið beðið eða spurt sérstaklega um þann tíma eða þann kostnað 

sem lá í vinnu innahúss þegar almennir notendur unnu við viðtökuprófanir.  

 

 

5. UMRÆÐA 

 

Hjá öllum viðmælendum kom fram sú skoðun að vægi prófana hefði aukist á 

undanförnum árum og að skilningur á því að það þyrfti að prófa hugbúnað væri meiri 

nú en áður.  Þegar spurt var af hafði einn viðmælenda minn þetta að segja:  

 "Ég held að það sé að aukast meðvitundin um að það þarf að prófa betur og 

að gera ráð fyrir prófunum í plönum."  "Ég held að það séu verkefni sem hafa 

misheppnast sem eru orsökin fyrir því að fólk er að átta sig á þessu, slæm 

reynsla” (V3).   

Að koma viðtökuprófunum inn í verkáætlun og gera ráð fyrir þeim kostnaði sem 

fylgir að prófa er nauðsynlegt. Samkvæmt þremur viðmælendum kom einnig fram að 

enn eiga stjórnendur það til að detta í að skoða hvort ekki sé hægt að spara í 

prófunum, eða eins og einn viðmælandi sagði  
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"Það vilja allir skera prófanir út, það er bara mjög oft þannig. Ennþá í dag er 

sagt þurfum við prófanir, þurfum við prófara" (V4).   

Greinarhöfundur hefur unnið í hugbúnaðargeiranum síðan um 1990, en 

kynntist samt í fyrsta skipti nýlega skipulögðum viðtökuprófunum við innleiðingu á 

hugbúnaði þar sem erlent hugbúnaðarhús sá um að skrifa og áætla viðtökuprófanir.  

Viðkomandi hafði ekki áður séð jafn nákvæmar áætlanir, hvorki fyrir forritun né 

prófanir. Engar breytingar voru gerðar án þess að greina og áætla tíma í 

breytingarnar, þmt var allaf sér liður fyrir prófanir.   Hugbúnaðargerð hefur breyst 

mikið og hratt, upplifun viðmælenda með UT bakgrunn lýsir því vel:  

"Þegar ég byrjaði í hugbúnaðargerð var gerð kröfulýsing hún fór svo í forritun 

og síðan byrjuðu meiriháttar prófanir, þetta hefur breyst ofsalega mikið" (V4)  

og í dag  

"Viljum hafa fólkið nær okkur þannig að hlutirnir fari hratt frá forritara og í 

prófanir og aftur á milli, þannig að forritarinn sé ekki alveg dottin úr 

'mindsettinu' þegar hann loksins fær feedback til baka á það sem hann gerði, 

núna erum við að gefa honum feedback um klukkutíma eftir að hann segir að 

þetta sé tilbúið.  Svona agile prófanir" (V4) 

 

Prófanir eru sérfag í dag, hérlendis hefur á undanförnum árum orðið til 

fagstéttin hugbúnaðarprófarar.  Endurmenntun í HÍ bíður uppá staka kúrsa sem snúa 

að þessu efni, jafnframt er hægt að taka próf sem er vottað af alþjóðlegum 

samtökum hugbúnaðarprófara (ISTBQ).   

Það er full ástæða til að rannsaka þetta frekar, það þyrfti að taka viðtöl við 

fleiri aðila, skoða verkefni sem taka mislanga tíma, skoða hvort áherslur á prófanir 

eru mismunandi eftir tegund hugbúnaðar (sérsmíði / staðlað), hvort munur er á gerð 

áætlana við innleiðingu eftir flækjustigi hugbúnaðar eða tíma sem hann tekur í 

innleiðingu, staðlaðar lausnir sem ekki þarfnast mikilla breytinga (Bókhaldskerfis), 

staðlaðra lausna þar sem þarfnast einhverrar sérsmíði við innleiðingu (t.d.  

Skjalakerfi með mismunandi útfærslu), sérsmíði viðskipta heimasíðu fyrirtækja / 

veflausna þar sem fjöldi notanda og fjölbreytni er allt annar en í hefðbundnum 

viðskiptakerfum.  Niðurstaðan – áætlanagerð fyrir viðtökuprófanir sem og aðrar 

prófanir er takmörkuð.   

 

 

6. NIÐURSTAÐA 

 

Af þeim viðtölum sem voru tekin má ætla að full ástæða sé til að rannsaka 

betur hvernig viðtökuprófanir eru áætlaðar, skipulagðar og framkvæmdar.  Það skal 

þó tekið fram að eingöngu voru skoðuð sex verkefni og því varla um mjög 

marktækar niðurstöður að ræða.  Þar sem komið var inná  forgangsröðun og 

áhættumat prófana í viðtölum virtist sem engin af viðmælendum væri sérstaklega að 

áhættumeta eða forgangsraða viðtökuprófunum, og einungis einn aðili hafði gert 

sérstaka tímaáætlun fyrir þann tíma sem notendur átti að eyða í hverja og eina 

prófanalýsingu.  Ekki var alltaf unnið eftir prófanalýsingum í viðtökuprófunum.   

Þegar efnið er tekið saman virðist framkvæmd viðtökuprófana hérlendis vera 

með þeim hætti að það mætti bæta skipulag og hafa stífari ramma um 

viðtökuprófanir en gert er í dag. Hjá flestum viðmælendum var grófáætlað hversu 

mikið þyrfti að prófa, ekki áætlað sérstaklega fyrir mismunandi tegundir prófana og 

nánast hvergi haldið utanum kostnað við að láta starfsmenn vinna við 

viðtökuprófanir. Hjá einum viðmælenda var einn starfsmaður í fullu starfi við að 

prófa allan hugbúnað sem var tekin inn í fyrirtækið sem og vef og vefverslun 

viðkomandi fyrirtækis, þar var þó ekki haldið sérstaklega utan um kostnað 
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sundurliðað niður á hugbúnað.   Þetta reddast viðhorfið er að einhverju leiti við lýði 

þegar kemur að skipulagi við viðtökuprófanir.   Það skal tekið fram að ekkert af þeim 

hugbúnaði sem verið var að innleiða var uppá líf og dauða,  það væri áhugavert að 

skoða hvernig viðtökuprófanir fara fram á sjúkrastofnun eða við innleiðingu á 

flugumsjónarkerfi. Ef ætti að taka einhverja niðurstöðu væri það helst að 

viðtökuprófanir eru ekki sjálflærðar,  þær ganga betur þegar verkefnastjóri og /eða 

faglærðir prófarar halda utan um þær.  Í hnotskurn: 

o Þar sem notendur fengu aðstoð og/eða kennslu á meðan eða fyrir 

viðtökuprófanir, gekk almennt betur að prófa.   

o Þar sem fagaðilar komu að prófunum með almennum notendum gekk 

mjög vel að prófa.  

o Það vantar að gera áætlun fyrir viðtökuprófunum og halda utanum 

tíma og kostnað sem fer í þær.  

o Það vantar að gera áhættumat og forgangsraða viðtökuprófunum 

 

 

 

7. ÞAKKIR 

 

Þakkir til þeirra sem gáfu sér tíma til að sitja undir allskonar spurningum frá 

mér varðandi áætlanir og skipulag á prófunum.  Þar sem ég lofaði fólki trúnaði verða 

þeir að taka til sín þakkirnar sem eiga þær.   

Þakkir til leiðbeinanda Mörtu Lárusdóttir sem aðstoðaði mig þegar á þurfti að 

halda og reyndist mér góður leiðbeinandi.   

Svo má ekki gleyma mínum yndislegu samnemendum, móralskur stuðningur 

verður seint ofmetin.  
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